
 
 
 

 
 

 Känd patient eller okänd 

 Behov av omfattande och/eller 

nya/förändrade sjukvårds-och rehabinsatser 

 SIP ska genomföras på sjukhus 

 

Rött spår – Vårdcentralens uppdrag  

Patientens namn: ____________________________________ Pers.nr:____________________ 

  Datum/Sign 
INSKRIVNINGSMEDDELANDE Inkommit meddelande kvitteras snarast.  

Svara på frågorna och påbörja 
utskrivningsplanering  
 

 

FAST VÅRDKONTAKT Registrera fast vårdkontakt i Lifecare SPU 
innan patienten skrivs ut  

 Namn 
 Profession 
 Bocka i fast vårdkontakt 

 

 

Planeringsunderlag Kvittera svar på frågorna i planerings-
underlaget från övriga parter. Underlaget är 
tillgängligt för alla parter att läsa och går att 
uppdatera v.b. Planeringsunderlaget visar 
patientens behov av insatser och ger utfall av 
spår i ViSam. 
 

 

KALLELSE SIP Kallelse till SIP ska skickas utan dröjsmål efter 
att man identifierat patient med omfattande 
behov som kräver planering innan hemgång. 
Fastvårdkontakt kallar berörda parter i samråd 
med patienten, anhöriga och slutenvården. 
Själva SIP:en ska äga rum innan hemgång och 
befintligt samtycket gäller även SIP. 

 Datum och tid för SIP  
 Plats för mötet 
 Berörda professioner/mottagare 
 Ev. information som är nödvändig 

 

 

SIP-mötet Fast vårdkontakt deltar och dokumenterar SIP 
mötet på sjukhuset eller på distans via video-
länk. Vid behov kan annan mötesordförande 
utses på mötet. I detta fall har SIP-mötet även 
syftet att planera för eventuella  risker, akut 
åtgärdsplan, ev. utbildning, utrustning och  
tydliggöra ansvarar för fortsatt vård i hemmet.  
 

 

Dokumentation SIP Dokumentation görs i Lifecare SIP under 
följande rubriker: 

 Deltagare  
 Huvudmål 
 Delmål 
 Insatser 

 

sip:en


Region Örebro län 2020-04-27 

 

I SIP ska dokumenteras ”vad är viktigt för mig” 
patientens huvudmål, delmål, vilka insatser och 
vem som ansvarar för vad. Utgå från 
nedanstående punkter som ska finnas med i 
dokumentationen i SIP:   
- Gå igenom behov av avancerad och omfattande 
sjukvårds- och rehabiliteringsinsats i hemmet och 
vem som är ansvarig för vad. 
- Gör vid behov bedömning av egenvård. Vem 
ansvarar för vad? 
-Diskutera riskbedömning om insatsen är lämplig 
att utföra inom kommunal hälso- och sjukvård 
och planera för akut situation i hemmet. 
- Säkerställ övertagande av vård- och 
omsorgsansvar, uppföljning och åtgärder utifrån 
riskbedömning och upprätta handlingsplan vid 
akut situation i hemmet eller använd befintlig                
( Bilaga 5 Handlingsplan vid akut situation i 
hemmet  ) 
- Finns behov av utbildning av personal i 
kommunen? 
- Finns vårdprogram/instruktioner för 
genomförande av behandlingen? 
- Finns behov av sjukvårdsmaterial? KAD, 
parenteral/enteral nutrition, inkontinens-
hjälpmedel? Är material beställt? 
- Finns behov av medicintekniska produkter? Vad 
och vem ansvarar? 

- Stäm av preliminärt utskrivningsdatum 
- Besluta datum för uppföljning av SIP 
- Patienten ska delges kopia på SIP:en 
 

UTSKRIVNINGSKLAR-
MEDDELANDE 

Inkommit meddelande kvitteras snarast  
Dokumentera kort i ”Patientinformationen” de 
planerade insatserna i öppenvården. 
 

 

UTSKRIVNINGSMEDDELANDE Inkommit meddelande kvitteras snarast. 
 

 
Uppföljning SIP  En samordnad individuell plan (SIP) har 

genomförts på sjukhus och ska följas upp efter 
utskrivning. Uppföljningsdatum har beslutats 
på SIP-mötet. Fastvårdkontakt kallar berörda 
parter till uppföljning SIP via Lifecare SIP 
 

 

sip:en

